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Ciepło jest niezbędne do życia. Gdy słońce nie dostarcza 

wystarczającej ilości ciepła, trzeba je wytworzyć.  

Ciepło było, jest i będzie podstawą dobrego samopoczucia, 

a także komfortu. Jego efektywne wytwarzanie jest 

priorytetem dla firmy Viessmann.

Ciepło
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Słowo wstępne

Dr Martin Viessmann kieruje firmą Viessmann 

w trzecim już pokoleniu



Viessmann, jako przedsiębiorstwo 

rodzinne, kładzie szczególny nacisk na 

odpowiedzialne działanie. Dotyczy to 

sfery społecznej i socjalnej. We wszyst

kich procesach zwracamy uwagę na 

ich pozytywny wpływ na środowisko 

naturalne, a także zwracamy uwagę na 

zastosowanie energii odnawialnych.

Dysponujemy kompletnym programem, 

oferującym dla wszystkich nośników 

energii wybiegające w przyszłość 

i efektywne systemy grzewcze od 1,5 

do 20 000 kW. W naszych działaniach 

kierujemy się hasłem „Nic nie jest tak 

dobre, by nie dało się ulepszyć”. Duże 

znaczenie przypisujemy zabezpieczeniu 

bytu naszych zakładów przy równocze

snym opłacalnym wzroście.

Osiągnęliśmy już wiele – ale zamierza

my jeszcze więcej. Bowiem również 

w przyszłości, dzięki nowoczesnej 

technice grzewczej, chroniącej zasoby 

naturalne i odciążającej środowisko, 

Viessmann chce należeć do stymulato

rów branży i przekraczać wciąż nowe 

granice. Podstawą zrównoważonego 

gospodarowania we wszystkich dzia

łach przedsiębiorstwa jest zintegrowa

na ochrona środowiska, wpisana na 

stałe do zasad firmy Viessmann.

Dr Martin Viessmann
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Krótki portret

Dane przedsiębiorstwa:

  Rok założenia: 1917

 Pracownicy: 9 000

 Obrót grupy: 1,7 mld Euro

 56% procent obrotu firmy 

wypracowane jest za granicą

 16 zakładów w Niemczech, Francji, 

Kanadzie, Polsce, na Węgrzech, 

w Austrii, Szwajcarii oraz w Chinach

 Organizacje handlowe w 62 krajach

 120 oddziałów handlowych na całym 

świecie

 3 spółki obsługujące



Zakłady firmy Viessmann w Allendorfie (Eder)

Spektrum usług:

  �rządzenia kondensacyjne �rządzenia kondensacyjne�rządzenia kondensacyjne 

na olej i gaz

  Systemy solarne Systemy solarneSystemy solarne

  Pompy ciepła Pompy ciepłaPompy ciepła

  Kotły na drewno Kotły na drewnoKotły na drewno

  �nstalacje energetyczne skojarzone �nstalacje energetyczne skojarzone�nstalacje energetyczne skojarzone

  �nstalacje biogazowe �nstalacje biogazowe�nstalacje biogazowe

  �sługi �sługi�sługi
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Efektywność

Optymalne struktury organizacyjne pozwalają nam 

zachować krótkie ścieżki i procesy decyzyjne. 

Kładziemy duży nacisk na uzyskanie możliwie 

najwyższej efektywności materiałów, pracy i energii. 

W ten sposób zapewniamy opłacalność naszych 

działań, dbając jednocześnie o ograniczone zasoby 

naturalne.

Poczuwamy się do odpowiedzialności ekologicznej , 

społecznej i socjalnej. Wspieramy wykorzystanie 

energii odnawialnych oraz dbamy o to, aby wszystkie 

nasze procesy technologiczne były przyjazne dla 

środowiska. Naszym celem jest ochrona klimatu i 

środowiska naturalnego. Angażujemy się na rzecz 

sportu, nauki, sztuki i kultury jako wartości 

ogólnospołecznych.

Jesteśmy inicjatorem zmian technologicznych i 

pionierem w naszej branży. Opracowujemy coraz 

nowsze i doskonalsze produkty oraz rozwiązania 

techniczne stające się kamieniami milowymi 

w rozwoju techniki grzewczej. Również 

w przyszłości chcemy decydująco wpływać 

na postęp techniczny.

Oferujemy najwyższą jakość i dążymy do perfekcji 

we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa. 

Naszym działaniom przyświeca motto: 

„Nic nie jest tak dobre, by nie dało się ulepszyć”. 

Nasze produkty są łatwe w użytkowaniu, trwałe i 

nastawione na przyszłość.

Zasady przedsiębiorstwa

Innowacja Najwyższa jakość

Zrównoważony rozwój

Już w roku 1966 sformułowaliśmy za

sady przedsiębiorstwa, wartości, któ

re również dzisiaj stanowią wytyczne 

naszego działania. Określają one rów

nież charakterystyczny profil osobo

wości naszej marki. 

W szczegółach natomiast opisują 

ducha, atmosferę i obyczaje tworzą

ce naszą kulturę, a z drugiej strony 

wynikające z nich specyficzne zobo

wiązania.



Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem 

rodzinnym, jak i wiarygodnym partnerem handlowym. 

Współpracy z naszymi klientami i dostawcami 

przyświeca zasada partnerstwa i uczciwości w celu 

osiągnięcia wspólnego sukcesu. Doceniamy wartość 

człowieka w przedsiębiorstwie i odpowiadamy mu 

otwartością oraz zaufaniem. Wszystkim zdolnym i 

chętnym współpracownikom zapewniamy możliwość 

rozwoju.

Oferujemy indywidualne rozwiązania systemowe dla 

wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich 

nośników energii wraz z szerokim zakresem usług. 

Nasza oferta kompletnych systemów grzewczych 

uwzględnia specyficzne wymagania rynkowe. Nasze 

produkty oszczędzają energię i są przyjazne 

dla środowiska.

Prezentacja zasad firmy Viessmann  

w Akademii Viessmann

Kompletna oferta

Wiarygodność
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Kot ły olejowe niskotemperaturowe 
i kondensacyjne

1� – �0 000 kW

Kot ły gazowe niskotemperaturowe
i kondensacyjne

� – �0 000 kW

Instalacje solarne
i systemy fotowoltaiczne

Domy  
jednorodzinne

Domy  
wielorodzinne

Lokalne sieci 
ciepłownicze

Obiekty  
przemysłowe 
i użytkowe

Indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych 

systemów

Kompletny program

Kompletny program firmy 

 Viessmann

Viessmann jest liderem postępu 

technologicznego w branży grzew

czej. Kompletny program firmy 

 Viessmann oferuje Państwu indywi

dualne rozwiązania w ramach efek

tywnych systemów – dla wszystkich 

obszarów zastosowań i wszystkich 

nośników energii. Jako pionier ochro

ny środowiska, nasza firma dostar

cza już od lat szczególnie efektywne 

i ekologiczne systemy grzewcze wy

korzystujące jako paliwo olej i gaz, 

a także, za pomocą kolektorów sło

necznych i pomp ciepła, odnawialne 

źródła energii.

Indywidualne, ekonomiczne roz-

wiązania 

Viessmann posiada kompletne syste

my grzewcze dopasowane do różno

rodnych potrzeb, przyszłościowe 

i ekonomiczne. Tak dla domów jedno

rodzinnych i dwurodzinnych, jak i du

żych budynków mieszkalnych, obiek

tów przemysłowych i użytkowych, 

czy też lokalnych sieci ciepłowni

czych. Nie ma też znaczenia, czy in

stalacja przewidziana ma być do no

wego obiektu, czy do modernizacji.

Viessmann Group

Grupa przedsiębiorstw Viessmann 

Group jest technologicznym pionie

rem w branży grzewczej. Gwarantuje 

to renoma marki Viessmann, którą za

pewniają również spółki córki, w któ

rych panuje ten sam duch i siła inno

wacji.



Technika opalania drewnem, 
kogeneracja i wytwarzanie 
biogazu
� – 1� 000 kW

Pompy ciepła: 
solanka, woda i powietrze

1,� – � 000 kW

Klimatyzacja Komponenty
systemowe

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne 

rozwiązania w ramach efektywnych systemów, dla 

wszystkich nośników energii i wszystkich obszarów 

zastosowań 

Zakres usług obejmuje:

  �rządzenia kondensacyjne �rządzenia kondensacyjne�rządzenia kondensacyjne 

na olej i gaz

  Systemy solarne Systemy solarneSystemy solarne

  Pompy ciepła Pompy ciepłaPompy ciepła

  Kotły na drewno

  �nstalacje energetyczne skojarzone �nstalacje energetyczne skojarzone�nstalacje energetyczne skojarzone

  �nstalacje biogazowe �nstalacje biogazowe�nstalacje biogazowe

  �sługi �sługi�sługi

Firma Viessmann jest w wysokim 

stopniu wyspecjalizowana we 

wszystkich tych segmentach 

rynkowych. Przewagę rynkową 

zapewnia firmie kompleksowe 

podejście do ogrzewania, jako 

systemowej całości, w tym również 

oferuje usługi doradcze. Gwarantuje 

to uzyskanie najlepszego rozwiązania 

dla wszystkich potrzeb.
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Najwyższa jakość

Efektywne procesy produkcyjne gwarantują wysokie standardy jakościowe sy produkcyjne gwarantują wysokie standardy jakościowesy produkcyjne gwarantują wysokie standardy jakościowe kie standardy jakościowekie standardy jakościowe



Produkcja jest u nas pracą zespo

łową. Każdy zespół we własnym za

kresie jest odpowiedzialny za osta

teczny wynik swojej pracy, współdziała 

w kształtowaniu procesu produkcyj

nego i pracuje nad jego stałym dosko

naleniem. To motywuje pracowników 

i gwarantuje wysoką jakość. 

�nnowacyjne, dopasowane do zasto

sowań konstrukcje, wysokowartoś

Produkcja wymiennika ciepła z kwasoodpornej stali 

szlachetnej �noxRadial

Palnik MatriX wyznacza standardy dla efektywnego i 

niskoemisyjnego spalania gazu.

ciowe i trwałe materiały oraz oparte 

na długoletnich doświadczeniach me

tody wytwarzania są podstawą do 

uzyskania produktów najwyższej jako

ści. W taki sposób Viessmann od 

dziesięcioleci konsekwentnie wyko

rzystuje właściwości stali szlachetnej 

dla wybiegających w przyszłość roz

wiązań konstrukcyjnych.

1�/1�



�nnowacje w dziedzinie wymiany ciepła – od biferralnej, zespolonej powierzchni 

wymiany ciepła, aż do wymiennika ciepła �noxRadial

Innowacja



Dział badawczo–rozwojowy stwarza bazę 

dla najwyższej jakości

Opracowanie szczególnie efektyw

nych energetycznie systemów grzew

czych na wszystkie nośniki energii 

stoi w centrum zainteresowań nasze

go działu badawczo–rozwojowego. 

Nasza innowacyjność pozwoliła już 

stworzyć wiele technicznych kamieni 

milowych. Kierujemy się zawsze wy

zwaniami przyszłości i potrzebami na

szych klientów, co stwarza warunki 

dla tworzenia najlepszej techniki.

Viessmann opowiada się tradycyjnie 

za stosowaniem wysokoefektywnej 

techniki, dla optymalnej ochrony śro

dowiska naturalnego:  prawie 40 pro

cent zużycia energii w Niemczech 

przypada na wytwarzanie ciepła 

grzewczego – systemy grzewcze 

Viessmann mają więc istotny wpływ 

na ochronę zasobów i poszanowanie 

środowiska naturalnego.
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2009:

Przyznanie Niemieckiej 

Nagrody Zrównoważo

nego Rozwoju

1994:

Europejska nagroda 

„Europäischer �mwelt

preis” za palnik pro

miennikowy MatriX

2010:

Wyróżnienie nagrodą

„Energy Efficiency 

Award” za system od

zyskiwania ciepła w 

siedzibie w Allendorfie

Zrównoważony rozwój i efektywność

Od kopalnych po odnawialne źródła energii  Viessmann 

wykorzystuje wszystkie nośniki energii dla zwiększenia 

efektywności zakładu w Allendorf
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Bezpieczna przyszło
ść

Przejęcie odpowiedzialności jest dla 

firmy Viessmann opowiedzeniem się 

za działaniem zgodnym z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.

To zaś oznacza takie pogodzenie 

ekologii, ekonomiki i aspektów spo

łecznych, aby można było zaspokajać 

dzisiejsze potrzeby nie naruszając 

podstaw życiowych przyszłych 

pokoleń.

Realizując modelowy projekt „Efek

tywność Plus”, Viessmann pokazuje, 

na przykładzie swojej siedziby 

w Allendorf, że już dziś są osiągalne 

cele polityki klimatycznej i energe

tycznej, jakie wytyczono na 2020 rok. 

Projekt oznacza:

	ochronę klimatu

		efektywne wykorzystanie 

 zasobów naturalnych

		zapewnienia warunków dalszego 

funkcjonowania firmy

W rezultacie o 40% zmniejszono zu

życie paliw kopalnych i o jedną trzecią 

ograniczono emisję CO2.

Wyniki programu zrównoważonego rozwoju 

“Efektywność Plus”
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Wszystkie systemy grzewcze, gotowe do pracy, 

dostępne są do szkoleń produktowych

Wiarygodność



Akademia zapewnia naszym partnerom 

obszerną ofertę szkoleń

Aktywne partnerstwo jest dla firmy 

Viessmann równie ważne, jak same 

produkty. Zaangażowanie we współ

pracę z naszymi partnerami jest pod

stawą solidnych i uczciwych relacji 

oraz wspólnego sukcesu gospodar

czego.

Zmiany strukturalne na rynku ciepła 

wyraźnie zwiększyły potrzebę do

kształcania się. Na potrzebę tę odpo

wiada Akademia Viessmann, oferując 

projektantom, architektom, spółdziel

niom mieszkaniowym, kominiarzom, 

placówkom szkoleniowym i własnym 

pracownikom obszerny program szko

leń. W sumie 70 000 fachowców 

z całego świata uczestniczy corocznie 

w szkoleniach Akademii Viessmann.
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Pracownicy i odpowiedzialność



�czciwe stosunki wzajemne dla wspólnych 

sukcesów

Marka Viessmann jest synonimem 

jakości, kompetencji i innowacyjno

ści. Za siłą marki stoją ludzie, którzy 

przez swoje zaangażowanie każdego 

dnia dbają o jej reputację.

Solidność i odpowiedzialność jest 

ważna dla każdego pracownika. 

Jest podstawą i zobowiązaniem 

dla zachowania długoterminowych 

relacji partnerskich. Staramy się aby 

te relacje zawsze były obiektywne 

i nienaganne.

Naszym celem jest wspólny sukces. 

Sposobem do jego osiągnięcia jest 

uczciwość i traktowanie siebie 

nawzajem z szacunkiem.

Nasi pracownicy angażują się 

w pracę i identyfikują się z firmą. 

�ch gotowość przejmowania 

odpowiedzialności za swoje działania 

cechuje kulturę przedsiębiorstwa 

i pozwala mu działać skutecznie.

�0/�1



Wzornictwo przemysłowe
Ponad 50 znaczących nagród wzornictwa 

przemysłowego dla produktów firmy Viessmann 

Wzornictwo



Die Grafik Effizienz Plus

Architektura

Logotyp firmy „Viessmann” z charak

terystycznym „podwójnym S” zapew

nia wysoką rozpoznawalność i sam 

w sobie jest już marką.

Przez jasne, zredukowane do mini

mum i zorientowane funkcjonalnie 

wzornictwo Viessmann akcentuje nie 

tylko czołową pozycję swoich produk

tów, ale i innowacyjność oraz spraw

ność przedsiębiorstwa.

Taki wizerunek zapewnia unikalność 

marki, trwale ją definiuje i wspomaga 

jej pozytywny odbiór.

 Olej Gaz Słońce Biomasa Ciepło z natury

Symbole graficzne
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Komunikacja

Sponsorowanie sportu



Prowadzony w atmosferze zaufania 

dialog z klientami ma dla firmy 

Viessmann szczególne znaczenie. 

Kluczem do tego jest efektywna 

i partnerska komunikacja, która 

odbywa się poprzez internet, 

magazyn “aktualności”, prospekty 

i spotkania na targach.

Już od 15 lat sponsorowanie sportu 

jest ważnym elementem naszej 

komunikacji marketingowej. 

Zwiększyło to znacznie znajomość 

marki i jej pozytywny wizerunek, 

z czego korzyści odnoszą także nasi 

partnerzy handlowi.

Prospekty Strony internetowe

Targi
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Kultura i sztuka

Artyści „Grupy Zero” Mack, Piene, �ecker oraz 

Geiger i Stankowski stworzyli „Edycję Eurola”

Ciepło i kreatywność są ze sobą ści

śle powiązane w firmie Viessmann. 

Z rąk inżynierów powstają przodujące 

wyroby techniki grzewczej. Kiedy 

 malarze, rzeźbiarze i performerzy 

przedstawiają własne interpretacje 

tego związku, to technika staje się 

sztuką.

Pokazywane w Allendorf wystawy

„Sztuka i ogrzewanie” oraz „Edycja 

Eurola”  uzupełniane są autonomicz

nymi dziełami sztuki, prezentowanymi 

w pomieszczeniach i na terenie zakła

du.



Obok zaangażowania w sztukę, sta

łym składnikiem naszej kultury przed

siębiorstwa jest wspieranie imprez 

kulturalnych.

Praca jedenastu światowej sławy artystów 

na wystawie „Sztuka i ogrzewanie”
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